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NIEUWSBRIEF Nummer 10 oktober 2016
Periodieke nieuwsbrief voor alle sponsorouders, sponsoren en belangstellenden van

Stichting Gambia School Children.
We gaan weer naar Gambia in Januari 2017
Zoals alle jaren gaan we in januari weer
naar Gambia. We controleren dan alle
gesponsorde kinderen en de scholen, en
er wordt gekeken naar de resultaten die
behaald zijn het afgelopen schooljaar. Ook
gaan we kijken of er nog lesgegeven kan
worden in het oude schooltje dat vorig jaar
voor een gedeelte was gesloopt maar waar
in twee lokalen nog werd lesgegeven.
Mocht de school gesloten zijn dan gaan we
de kinderen opzoeken op hun nieuwe
school. Tevens zijn er weer de nodige
kinderen naar een hogere school gegaan
per september. Onze 3 bestuursleden die
in Gambia wonen zijn al bezig met de
voorbereidingen en gaan alvast het eerste gedeelte van het schoolgeld betalen.

Transport hulpgoederen
Eind november vertrekt een boot met hulpgoederen van onze stichting naar Gambia. Zoals het er nu
naar uitziet zullen dat ongeveer 60 bananendozen zijn. Hierin zitten o.a. platte beeldschermen voor de
computers op enkele scholen, onderzoekmateriaal voor het ziekenhuis in Brikama en Bata Kunda. Ook
veel kleding, vooral voor kinderen zit er in.

Nieuw project
Het eerste gedeelte van het geld voor het nieuwe project is binnen. In Gambia worden al
voorbereidingen getroffen om alle benodigde formaliteiten in orde te maken. Dit betreft
toestemming van het ministerie van onderwijs, toestemming van de lokale bevolking en het
eigendomsrecht van de grond waarop het schooltje gebouwd gaat worden. Als dat rond is en het geld
ook, dan kan men tot het bouwen overgaan. We houden u hiervan op de hoogte.

Inkopen via internet
Dit verzoek zullen wij blijven herhalen om reden dat het u niets kost en voor de stichting geld oplevert.
We hebben inmiddels al bedragen ontvangen dankzij uw inkopen. Bedankt. Geef dit ook door aan uw
vrienden en kennissen. Mocht u via internet goederen kopen, dan kunt u ons ook daarbij gratis
financieel ondersteunen. Een aantal bedrijven geeft ons namelijk provisie over uw aankopen. Ga
daarvoor naar: www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=3194.
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Giften
Alle giften gedaan aan onze stichting zijn fiscaal aftrekbaar. Wij mogen het ANBI keurmerk voeren.
Ook in het afgelopen jaar hebben wij aan de gestelde eisen voldaan. In sommige gevallen is er zelfs
geen fiscale drempel nodig. Wilt u hier meer over weten? Raadpleeg uw belastingadviseur of stuur ons
een e-mail en wij vertellen u hoe dat werkt. Voor het CBF keurmerk kunnen wij in aanmerking komen,
maar dat kost enkele honderden euro’s, die wij liever aan de kinderen besteden.

Bezoek van sponsorouders aan Gambia
Ook dit jaar gaan weer enkele sponsoren naar Gambia die
gezamenlijk met ons de gesponsorde kinderen op de scholen
of thuis bezoeken. Enkele zitten in een ander hotel, maar
weten ons te vinden. We houden contact met hen in
Gambia. Het is voor hun altijd fijn om met eigen ogen te zien
hoe het gaat met hun sponsorkind.

Vrienden van Gambia School Children
Sinds medio 2015 kunt u ook vrienden worden van onze stichting zonder specifiek een kind te
sponsoren. De periodieke bijdrage kunt u zelf bepalen. Van de ontvangen gelden zorgen wij dat er
weer een kind onderwijs krijgt. Op deze wijze blijven voor de vrienden de kosten te overzien en
zorgen wij voor een goede besteding.
Stuur een mailtje voor informatie of bezoek onze website www.gambiaschoolchildren.nl

Nieuwe sponsoren
Ook nu vragen we uw medewerking om nieuwe sponsoren te vinden. Waarom? Het is bekend dat
ieder jaar als we in Gambia komen er vaak wordt gevraagd of we nog een paar kinderen willen en
kunnen sponsoren. Hun ouders hebben geen geld om de kosten voor de school te betalen. Heeft u
vrienden, familie of kennissen die mogelijk ook een kind willen ondersteunen laat ze dan contact met
ons opnemen. Momenteel zijn de kosten op jaarbasis tussen de € 85.00 en €150.00. Uiteraard is het
ook mogelijk om gezamenlijk met iemand anders een kind te sponsoren.

Controle financiën scholen
Afgelopen zomer werden we in kennis gesteld dat er vermoedelijk voor één kind dubbel betaald zou
zijn. Hiervoor hebben we iemand van het Ministerie van Onderwijs ingeschakeld om dit uit te zoeken.
Aangezien de administratie op de scholen in Gambia niet zo is als bij ons, levert dit nogal wat werk op.
We hopen daar binnenkort meer duidelijkheid over te krijgen

Financiën
Het zou fijn zijn dat wanneer we in Gambia arriveren, de koers weer iets is opgetrokken ten opzichte
van vorig jaar. Mocht het niet zijn veranderd, dan zullen we vragen om de bijdrage te verhogen.

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief zal uiterlijk eind maart 2017 verschijnen, of als er nieuws is eerder.

Nieuwsbrief SGSC oktober 2016 nr. 10 Bank NL26 RABO 0163 6717 61

Pagina 2

